
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 1 

 

 

Про затвердження плану роботи 

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання на 2021 рік  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання, 

враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи Пирятинської міської ради восьмого скликання 

на 2021 рік (додається).  

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради, секретарю ради, керуючому справами виконкому міської ради, 

керівникам структурних підрозділів виконкому міської ради, головам постійних 

комісій забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Пазюка С.Г.  

 

 

 

Міський голова А. СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 Рішення п’ятої сесії  

 Пирятинської міської ради 

 восьмого скликання 

 26 січня 2021 року № 1 

  

 

П Л А Н  

роботи Пирятинської міської ради восьмого скликання  

на 2021 рік 

 

 

№ 

з/п 

Назва питання/заходу  

  

Термін 

виконання 

Відповідальні 

   1.  Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської ради 

1.  Про внесення змін до 

бюджету Пирятинської 

міської територіальної 

громади на  

2021 рік 

протягом  року фінансове управління 

(Кеда С.Ю.), постійна 

комісія з питань 

планування, фінансів, 

бюджету, соціально-

економічного розвитку, 

підприємництва та 

комунальної власності 

2. Про затвердження звіту 

щодо виконання бюджету 

Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної 

громади за 2020 рік 

 

Про затвердження звітів про 

виконання сільських 

бюджетів за 2020 рік 

 у двомісячний  

термін після 

відповідного 

бюджетного  

періоду 

фінансове управління 

(Кеда С.Ю.), старости, 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, 

підприємництва та 

комунальної власності 

3.  Про затвердження програм 

Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

 

 

 

протягом року управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.), 

начальники відділів та 

управлінь, комунальні 

підприємства 

4. Про затвердження звітів про 

надходження та 

протягом 

 І кварталу 

управління економіки 

виконкому міської ради 



використання коштів 

бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 

виконання заходів програм 

Пирятинської міської ради 

одержувачами коштів у 2020 

році 

(Солдатова І.В.), 

відповідальні виконавці 

Програм 

5. Про виконання Плану 

соціально-економічного 

розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади за 

2020 рік 

 

 

протягом 

 І кварталу 

управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.), 

заступники міського 

голови з питань 

діяльності виконкому 

міської ради, керівники 

структурних підрозділів 

виконкому міської ради 

6. Про звіт міського голови 

щодо здійснення державної 

регуляторної політики 

Пирятинською міською 

радою та її виконавчим 

комітетом за 2020 рік 

І квартал управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.). 

 

7. Про туристичний збір 

Про єдиний податок  

Про податок на нерухоме 

майно,відмінне від земельної 

ділянки 

Про ставки земельного 

податку  

Про транспортний податок 

Про місцеві податки та збори 

Про орендну плату за землю 

на території Пирятинської 

міської територіальної 

громади 

у разі потреби управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.),  відділи 

виконкому міської ради 

відповідно до розподілу 

повноважень 

8. Про внесення змін до 

структури та загальної 

чисельності виконавчих 

органів Пирятинської 

міської ради на 2021 рік 

у разі потреби  керуючий справами 

виконкому міської ради 

Козін І.І., відділ 

персоналу та 

організаційної роботи 

виконкому міської ради 

(Мілюта О.А.). 



9. Про фінансово-господарську 

діяльність комунальних 

підприємств  

 

протягом 

 року 

 

заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконкому 

міської ради Котенко 

О.А., управління 

економіки виконкому 

міської ради (Солдатова 

І.В.), директори 

комунальних 

підприємств 

10. Про стан законності, 

боротьби із злочинністю, 

охорони громадського 

порядку та результати 

діяльності Пирятинського 

відділення поліції на 

території Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади за 

2020 рік 

І квартал юридичний відділ 

виконкому міської ради 

(Соловйов Р.Ю.), 

постійна комісія міської 

ради з питань прав 

людини, законності, 

культури, молоді, 

депутатської діяльності, 

етики та ЗМІ  

11. Про затвердження 

генеральних планів та планів 

зонування території 

сільських населених пунктів 

Пирятинської міської 

територіальної громади 

І квартал відділ містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства (Зергані 

М.І.) 

12. Про розроблення 

генеральних планів та 

планів зонування території 

сільських населених пунктів 

Пирятинської міської 

територіальної громади 

 І квартал 

 

відділ містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства (Зергані 

М.І.) 

 

13. Про співфінансування 

проєктів міської ради у разі 

перемоги  в конкурсі 

проєктів регіонального 

розвитку, що можуть 

реалізовуватись за рахунок 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку в 

2022 році 

у разі потреби управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.) 

 



14. Про хід виконання Плану 

соціально-економічного 

розвитку Пирятинської 

міської  територіальної 

громади у 2021 році 

 

 

протягом року 

 

заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконкому 

міської ради 

Мельниченко М.В., 

управління економіки 

виконкому міської ради                 

(Солдатова І.В.) 

15. Про затвердження рішень 

виконавчого комітету та 

розпоряджень міського 

голови, прийнятих у 

міжсесійний період 

 

протягом року керуючий справами 

виконкому міської ради 

Козін І.І., загальний 

відділ та інформаційного 

забезпечення виконкому 

міської ради (Нестерець 

Т.Д.), постійна комісія 

міської ради з питань 

прав людини, 

законності, культури, 

молоді, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ 

16. Про затвердження Плану 

діяльності Пирятинської 

міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік 

4 квартал 

 

управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.) 

 

 17. Про затвердження програм 

Пирятинської міської ради 

на 2022 рік 

 

 

 4 квартал 

 

управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.), 

фінансове управління 

міської ради (Кеда 

С.Ю.), відділ 

бухгалтерської обліку та 

звітності виконкому 

міської ради (Цюра І.О.) 

18. Про затвердження Плану 

соціально-економічного 

розвитку Пирятинської 

міської територіальної 

громади на 2022 рік 

4 квартал 

 

управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.) 

 

19. Про бюджет Пирятинської 

міської територіальної 

4 квартал фінансове управління 

міської ради (Кеда С.Ю.) 



громади на 2022 рік  

20. Про затвердження 

генеральних планів та планів 

зонування території 

сільських населених пунктів 

Пирятинської міської  

територіальної громади 

4 квартал відділ містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства (Зергані 

М.І.) 

 

21. Про план роботи 

Пирятинської міської ради 

на 2022 рік 

4 квартал  секретар міської ради 

 2. Організаційне забезпечення діяльності міської ради  

1. Проведення чергових 

засідань сесій міської ради 

остання середа 

кожного місяця 

(графік 

додається) 

міський голова, секретар 

міської ради,  депутати 

міської ради 

2.  Проведення засідань 

постійних комісій міської 

ради 

за 

індивідуальним 

графіком 

(додається) 

секретар міської ради,  

депутати міської ради, 

секретаріат 

3. Організаційне забезпечення 

проведення пленарних 

засідань міської ради 

відповідно до 

Регламенту 

міської ради 

секретар міської ради,  

секретаріат, відповідні 

відділи виконавчого 

комітету міської ради 

4. Здійснення контролю за 

ходом виконання рішень 

міської ради 

протягом року секретар міської ради,  

голови постійних 

комісій, заступники 

міського голови 

5. Надання консультативно- 

методичної допомоги 

депутатам міської ради з 

питань здійснення  

повноважень 

постійно секретар міської ради,  

відділи виконавчого 

комітету міської ради 

6. Організація навчання 

депутатів міської ради, 

обмін досвідом 

протягом року секретар міської ради,  

відповідні відділи та 

управління виконавчого 

комітету міської ради 

7. Виконання доручень міської 

ради, робота в постійних 

протягом року секретар міської ради,  

депутати міської ради 



комісіях 

 

3. Взаємодія із територіальною громадою 

1. Проведення особистого 

прийому громадян 

за графіком міський голова, секретар 

міської ради,  

заступники міського 

голови 

2. Проведення зустрічей з 

мешканцями громади, 

робота в округах 

протягом року міський голова, секретар 

міської ради,  депутати 

міської ради 

3. Участь у громадсько-

важливих заходах, 

семінарах, нарадах, 

зустрічах з обговоренням 

питань місцевого значення 

протягом року міський голова, секретар 

міської ради,  депутати 

міської ради 

4. Виконання доручень 

виборців, вивчення 

громадської думки 

протягом року секретар міської ради,  

депутати міської ради 

  

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до Плану 

 

Графік проведення постійних комісій та чергових засідань сесій 

Пирятинської міської ради на 2021 рік 
 

№ Постійні депутатські комісії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання 

С
іч

ен
ь

  

Л
ю

т
и

й
 

Б
ер

ез
ен

ь
 

   К
в

іт
ен

ь
  
 

  Т
р

а
в

ен
ь

 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
т
ен

ь
 

Л
и

ст
о

п
а

д
 

Г
р

у
д

ен
ь

 

1. Постійна комісія з питань прав людини, 

законності, культури, молоді, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ 

18 15 22 19 17 22 19 16 20 18 15 20 

2. Постійна комісія з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва та комунальної 

власності 

21 18 25 22 20 25 22 19 23 21 18 23 

3. Постійна комісія з питань містобудування, 

будівництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг 

19 16 23 20 18 23 20 17 21 19 16 21 

4. Постійна комісія з питань земельних 

відносин та охорони природи 

20 17 24 21 19 24 21 18 22 20 17 22 

5. Постійна комісія з питань освіти, фізичної 

культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерної рівності 

18 15 22 19 17 22 19 16 20 18 15 20 

6. Чергові засідання сесій Пирятинської міської 

ради восьмого скликання  

26 24 31 28 26 30 28 25 29 27 24 29 

 

        Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 


